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Hjælpere til Marselisløbet 
kan nå det endnu ... 

Formanden har ordet! 

Sæson er startet og med det flotte sommervejr vi har haft, har det ikke været svært at komme i 
gang, men måske er man alligevel lidt mere doven i det varme vejr. Så det er nu du skal rigtig i 
gang. 

Fortræningen til Marselisløbet havde vi de to sidste gange for i år i uge 31. og 32. 
Selv om den allersidste gang faldt sammen med, at vi også skulle lave trænin gsløb i Lillering 
Skov, var der rigeligt med orienteringsfolk - i de rigtige farver- til alle nødvendige poster. Per 
Jac. og Evald hjalp formanden med at lave træningsløbet, der havde ca. 20 løbere til start. Henrik 
og Jane havde lavet et lille reklamefrem stød, hvor de uddelte postkort med oplysninger om 
klubben og en indbydelse til at komme og være med til bl.a. tirsdagstræningen. Et par stykker 
har allerede været forbi, og ser ud til at have fået lyst til at prøve orienteringsløb lidt mere. 

Pakkeaftenen var onsdag den 22. August, og ca. 25 medlemmer var på pletten og hjalp til. 
Skulle du endnu ikke have fået tilmeldt dig som officiel til selve Marselisløbet den 2. september 
modtager Birte helt sikkert gerne en efternøler. Ring til hende på 86274107, hvis du kan hjælpe. 

Jysk-Fynske Mesterskaber i skovene på sydfyn havde også deltagere fra 1900 Orientering både i 
stafet og individuelt. De bedste resultater stod vore ungdomsløbere for idet, Jens, Nanna og 
Marie tog en sølvmedalje i stafet i klassen D/H -12 kun godt 8 minutter efter vinderne. Også 
individuelt klarede de sig flot. Nanna fik guld i klassen DlOA i tiden 16.45 mere end 5 minutter 
foran nr. 2. Marie fulgte i klassen Dl 1 -12A op med en sølvmedalje i tiden 22.11 mindre end 3 
minutter fra 1. pladsen. Sølv blev det også til Lone i D 45A i tiden 53.28 mindre end 1 Yz minut 
fra guldet. Den sidste medalje nemlig en bronzemedalje hentede Jane i D21A i tiden 1.29.51. Alt 
i alt må det siges at være præstationer, der lover godt for cupmatchen den 7. oktober og et stort 
til lykke skal lyde til alle "medaljørerne". 

Grillaftenen den 14. august fortjener også en lille omtale. Løbsformen var ny og spændende 
udtænkt af Jane, og det lykkedes at skille fårene fra bukkene med de mange muligheder for fejl 
når 3-4 løbere skulle blive enige om på et kort at placere alle de poster de havde fundet. Maden 
var som den plejer helt i top og der var rigeligt af det hele. Næsten 50 deltagere var vi samlet, så 
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det var en dejlig klubaften. Allerede dagen efter var 8 mand m/k af sted til Ebeltoft plantage for 
at indvi det helt nytegnede kort over området. Spændende terræn, og som det ser ud nu, kan vi 
sandsynligvis disponere over kortet til et arrangement i 2003, men herom senere. 

Hovedrengøring på Grumstolen finder sted torsdag aften den 27. september under ledelse af 
Birgitte Ralle, som et forsøg og ikke som oprindelig annonceret lørdag den 29. september kl. 
9.00. Jeg er meget overbevist om at Birgitte megetgerne hører om hun kan regne med dig denne 
aften, så kontakt hende gerne snarest belejligt telefon evt. på 8629 6125. 

1900 atletik-motion arrangerer Maratonløb den 23. September, og har brug for nogle hjælpere på 
dagen i tidsrummet 9-15 eller dele heraf. Har du mulighed for at give en hånd med bedes du 
snarest belejligt kontakte arrangørerne på dette telefonnummer: 8677 0792 og/el ler denne E
mail- adresse: lotte.jen@mail.tele.dk 
De bliver glade for hver en henvendelse, da de skal bruge ca. 80 officials t il rutemarkering. 

Kassereren regner med straks at modtage din kontingentindbetaling. Hvis den ikke 
allerede er sendt, så send den i dag. 

~ Klubtur til Sverige 
li) 

-0 

~ I weekenden 19. -21. oktober vil vi, hvis der er interesse for det, lave en klubtur til Sverige. Vi vil 
] prøve at få en svensk klub til at lave en træningsbane til os til den ene dag, og deltage i et åbent 
li) løb den anden. Hvis der er stemning for det, kunne et natløb fredag aften evt. også være en 
!: mulighed. Jeg forventer at vi tager afs.ted fra Frederikshavn fredag midt på eftermiddagen, og 
< kommer hjem igen søndag aften. Prisen vil sandsynligvis blive ca. 3 -400 kr. pr person alt inkl .. 

leserver dagen allerede nu. 
rilmelding til Lone ... 

Forhåndstilmelding senest 9/9 til: 

Henrik Andersen 
Tel: 86 19 37 34-Email: katjahenrik@maill .stofanet.dk 

j Sveriges samling 2001 
0 
~ Traditionen tro er N ordkredens Træningsudvalg ude med indbydelse til Sverige samlingen 200 I . 
~ S Træningsweekend er den 1. til den 3. november, hvor terrænet er i og omkring fjeldene ved 
] GOteborg. Prisen er på kr. 425 . - pr. person som inkludere færgebilletten fra Frederikshavn. 
t Sidste tilmeldning er den 15. oktober. Der er også i år mulighed for Nat -, Lang- samt 
< stafetpatrulje for ikke at tale om to mands heiken. Henvend dig eventuelt til en af tidligere års 

deltagere for yderligere og spændende oplysninger. 

~ Divisionsturnering den 7. Oktober 
li) ....., 

] CUP-matchen den 7. oktober i Rold Nørreskov er virkelig en skæbnedag hvad angår vores 
;J placering i 2.division. I husker alle resultaterne fra 1. match, hvor det desværre kun blev til en ..... æ kneben sejr over St. Binderup OK. Men slår vi dem om end kun knebent igen er sagen klar, og 
~ vi beholder pladsen i 2. division. Der bliver fælles buskørsel s å husk ved tilmeldingen at angive 

om du deltager i den fælles transport. 

Analysen af forårets cup -match viste at det var pigerne, der løb en smule under vanlig flotte 
standard, og det er der bestemt ikke råd til en gang mere. Men også flere på sværdsiden kan 
bestemt gøre en bedre indsats, og alle bør tilrettelægge træningen så de topper den 7. oktober. 
Der er endnu tid til træning, der allerbedst finder sted ved deltagelse i løb og træningsløb. 
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